Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van De Veer Plating Supplies te ‘s-Hertogenbosch
Artikel I – ALGEMEEN
1. Op alle door De Veer Plating Supplies, hierna te noemen DeVeerPS, uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten tot
het leveren van zaken, het verrichten van werkzaamheden en alle overige rechtsbetrekkingen tussen DeVeerPS en haar
wederpartijen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen daarvan moeten uitdrukkelijk schriftelijk
worden overeengekomen. Verwijzingen door de wederpartij naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden binden
DeVeerPS niet. De toepasselijkheid van eventuele door de wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk afgewezen.
2. Een overeenkomst welke met DeVeerPS is gesloten blijft bij het niet rechtsgeldig zijn van een of meer bepalingen daarvan of
van deze algemene voorwaarden, voor het overige onverminderd van kracht.
Artikel II - OFFERTES
1. Alle aanbiedingen van DeVeerPS zijn vrijblijvend en zijn eerst als geaccepteerd te beschouwen na schriftelijke bevestiging door
DeVeerPS. Indien niet anders is aangegeven, verliezen aanbiedingen van DeVeerPS hun geldigheid in elk geval na 3 maanden.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 NBW bindt een van de aanbieding/offerte van DeVeerPS afwijkende
aanvaarding door de wederpartij DeVeerPS niet. De overeenkomst komt in dat geval conform de aanbieding/offerte van DeVeerPS
tot stand, tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na datum van de schriftelijke bevestiging haar eventuele bezwaren daartegen
schriftelijk heeft kenbaar gemaakt.
3. Opgaven in tekeningen, folders e.d. dienen slechts ter globale aanduiding en zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld in een door DeVeerPS ondertekend geschrift.
4. Tekeningen, folders etc., betrekking hebbende op een aanbieding, worden geacht deel uit te maken van deze aanbieding en
blijven eigendom van DeVeerPS. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nimmer worden gekopieerd, aan derden
worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden en dienen op verzoek van DeVeerPS terstond aan haar te
worden teruggegeven.
Artikel III - TIJD EN PLAATS VAN LEVERING; RISICO-OVERGANG
1. Levertijden worden slechts opgegeven bij benadering en kunnen nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding
ervan geeft de wederpartij nimmer recht op schadevergoeding of ontbinding.
2. De levertijd wordt verlengd met de tijd gedurende welke de wederpartij nalatig blijft enige betalingsverplichting of enige andere
verplichting uit de overeenkomst na te komen. Indien DeVeerPS ten gevolge hiervan schade lijdt is wederpartij verplicht die schade
aan DeVeerPS te vergoeden.
3. De aflevering geschiedt, tenzij anders is bepaald, ter vestigingsplaats van DeVeerPS. Indien aflevering of bezorging ter
vestigingsplaats van de wederpartij is overeengekomen, komen de kosten daarvan voor rekening van laatstgenoemde, tenzij
sprake is van consumentenkoop ex artikel 7:5 NBW.
4. Het risico van de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment waarop de zaken het magazijn van DeVeerPS
verlaten.
Artikel IV - GOEDKEURING
1. Indien de wederpartij uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs
wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.
Artikel V - PRIJZEN
1. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen van DeVeerPS steeds af magazijn, werkplaats of fabriek,
exclusief B.T.W., kosten van verpakking, emballage en vervoer. De prijzen zijn vrijblijvend ten opzichte van eventuele
nabestellingen en/of vervolgopdrachten.
2. Voor orders met een factuurwaarde gelijk aan of lager dan € 100,00 (exclusief BTW) wordt € 25,00 aan administratiekosten aan
de wederpartij in rekening gebracht.
Artikel VI - BETALINGSCONDITIES
1. Betaling dient te geschieden, indien niet anders is overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting
of schuldvergelijking.
2. De vordering tot betaling der koopprijs is direct opeisbaar wanneer de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard,
surséance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op zaken of
vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld, of de
wederpartij, indien deze is een vennootschap onder firma of besloten vennootschap, in liquidatie verkeert, wordt ontbonden of een
andere vennoot krijgt.
3. Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na factuurdatum is DeVeerPS
gerechtigd aan de wederpartij een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van 1 % per maand - gerekend vanaf
de factuurdatum - over het totale bedrag der factuur, waarbij elk gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand.
4. DeVeerPS is voorts gerechtigd om buiten de hoofdsom en rente van de wederpartij te vorderen alle redelijke incassokosten, die
door niet betaling zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten, welke door de
wederpartij verschuldigd zijn, worden begroot op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00, te vermeerderen met de
omzetbelasting.
5. Eventuele crediteringen kunnen uitsluitend door de directie en procuratiehouder van DeVeerPS worden toegekend.
Artikel VII - EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Zolang de wederpartij geen volledige betaling terzake van enige overeenkomst tot levering van zaken e.g. tot het verrichten van
diensten heeft verricht, alsmede indien hij in gebreke blijft enige andere verplichting uit overeenkomst na te komen, blijven alle
geleverde zaken het eigendom van DeVeerPS. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is het de wederpartij derhalve verboden de
betreffende zaken, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, te verkopen, te verhuren, te ruilen, uit te lenen of te
belenen, of in consignatie op zicht of in pand te geven of uit de ruimte waarin zij zich bevinden te verwijderen of te doen
verwijderen.

2. Indien de wederpartij enige verplichting uit zijn overeenkomst met DeVeerPS niet nakomt, alsmede in geval van faillissement,
surséance van betaling, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of de onderneming van de wederpartij, wordt
deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is DeVeerPS zonder enige ingebrekestelling of sommatie gemachtigd de zaken
terug te nemen, waar die zich ook bevinden.
3. De wederpartij zal iedere derde die op de zaken, ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt, beslag wil leggen, dan
wel de bewindvoerder in haar surséance van betaling respectievelijk de curator in haar faillissement terstond schriftelijk mededelen,
met een kopie aan DeVeerPS, dat DeVeerPS eigenaar van die zaken is.
4. Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is DeVeerPS, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij niet,
althans niet tijdig in staat zal zijn om zijn betalingsverplichtingen jegens haar na te komen, gerechtigd de nakoming van haar
verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij daartoe voldoende zekerheid heeft gesteld binnen een daartoe door DeVeerPS
te stellen redelijke termijn. Indien de wederpartij met zodanige zekerheidstelling in gebreke blijft heeft DeVeerPS het recht de
overeenkomst te ontbinden.
Artikel VIII - ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
1. Indien de wederpartij na aanmaning in gebreke blijft met het afnemen van de door haar gekochte zaken en/of met het laten
uitvoeren van de door haar
opgedragen werkzaamheden, en voorts indien de wederpartij eenzijdig de opdracht annuleert, is de wederpartij aan DeVeerPS een
boete verschuldigd ter grootte van 15% van het factuurbedrag. Wanneer nog geen factuur is verzonden bedraagt de boete 15 %
van de in de opdrachtbevestiging vermelde waarde.
Voormelde boete bepaling laat onverlet de verplichting tot betaling van volledige vervangende of aanvullende schadevergoeding
onder meer wegens
winstderving, advies- en andere kosten, welke is veroorzaakt door de tekortkoming van de wederpartij. De verschuldigde boete
treedt uitdrukkelijk niet in de plaats van de verplichting tot betaling van schadevergoeding.
Artikel IX - GARANTIE EN SERVICE-ONDERSTEUNING
1. De garantie op door DeVeerPS geleverde zaken voor gebreken die worden veroorzaakt door fabricage- en/of materiaalfouten is
geldig gedurende een periode 12 maanden na de levering af-fabriek door DeVeerPS.
Na afloop van deze termijn vervalt elke garantie. DeVeerPS is niet aansprakelijk en biedt ook geen garantie voor gebreken die niet
worden veroorzaakt door fabricage- en/of materiaalfouten. Elke garantie vervalt indien het gebrek niet binnen 14 dagen na
ontdekking, althans nadat zij redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan DeVeerPS zijn gemeld, vergezeld van
een nauwkeurige omschrijving van de klacht alsmede van de werkomstandigheden.
2. De garantie bestaat uit kosteloze vervanging of reparatie van het defecte product of onderdelen daarvan, zulks ter keuze van
DeVeerPS. Alle overige kosten die moeten worden gemaakt in verband met de vervanging c.q. reparatie, zoals vrachtkosten,
invoerrechten, komen voor rekening van de wederpartij. Producten welke in verband met een garantieaanspraak aan DeVeerPS
worden gezonden dienen schoon en vrij van chemicaliënresten franko te worden verzonden. Vervanging of herstel worden
uitgevoerd overeenkomstig de aanwijzingen van DeVeerPS en op de wijze die haar goeddunkt. Vervanging of herstel zal
uitsluitend worden uitgevoerd na schriftelijke toestemming van DeVeerPS.
3. Elke garantie c.q. aansprakelijkheid van DeVeerPS vervalt, indien niet aan de hiervoor vermelde voorwaarden is voldaan.
4. Garantieaanspraken zijn voorts in ieder geval uitgesloten, indien:
a) de producten voor een niet schriftelijk door DeVeerPS geaccepteerde toepassing worden gebruikt of zijn veranderd;
b) de producten onjuist of onoordeelkundig zijn gebruikt, onvoldoende zijn onderhouden of de schade c.q. het gebrek het gevolg is
van normale slijtage;
c) de wederpartij niet voldoet aan enige verplichting (financieel of anderszins) jegens DeVeerPS uit welke overeenkomst dan ook
voortvloeiende;
5. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de wederpartij niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
Artikel X - AANSPRAKELIJKHEID
1. De aansprakelijkheid van DeVeerPS uit hoofde van de met haar gesloten overeenkomst voor geleverde zaken is uitdrukkelijk
beperkt tot nakoming van de in artikel IX omschreven garantieverplichting.
2. Elke aansprakelijkheid ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade, persoonlijke ongevallen of schade aan derden is
uitgesloten.
3. DeVeerPS is niet aansprakelijk voor kosten en schade die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a) opzet of grove schuld van personeel en derden, waarvan DeVeerPS zich bedient;
b) een gebrek in de geleverde zaken, indien het op grond van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop
DeVeerPS de zaken in het verkeer bracht, redelijkerwijs niet mogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;
c) schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van, door of vanwege de wederpartij
verstrekte gegevens.
4. De wederpartij vrijwaart DeVeerPS voor aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door DeVeerPS
aan de wederpartij geleverde zaken.
Artikel XI - DOMICILIE, GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
1. Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen DeVeerPS en de wederpartij verklaren beiden domicilie te kiezen ter plaatse
alwaar DeVeerPS is gevestigd.
2. Alle rechtsvorderingen, voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen naar gelang
van de absolute competentie worden aangebracht bij de rechter waaronder de plaats van vestiging van DeVeerPS ressorteert.
3. Op alle rechtsverhoudingen tussen DeVeerPS en haar wederpartijen is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.
Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

